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JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)
A Secretaria de Educação do Município de Quixadá/CE, necessita adquirir (REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES ESCOLARES,
FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONÁRIOS, MÁSCARAS DE TECIDO PARA
ALUNOS E CAMISETAS PARA EVENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXADÁICE).No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram
realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio do TCE,
https://www.tce.ce.gov.br/ e ou https://Iicitacoes.tce.ce.gov.hrJ, portal de licitações dos municípios,
sendo identificado o pregão eletrônico (N° 2021.08.13.02-PMI- SECES) realizado pelo órgão
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE ICUATU
ICE) no qual a empresa (DIA COMERCIAL DE AUMENTOS EIRELI - CNPJ N° 24.334.94S'U0O1-08),
foi vencedora do item cujas especificações atendem a necessidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
QUIXADÁ.
Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI n° 20211221001),
verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando
demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE IGUATU /CE) é vantajosa para a
Administração, gerando economia para a instituição e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de
Preços do citado órgão.
Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) produto (s) constante (s) nos
orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) produto (s) que a Secretaria de Educação de
Quixadá pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência (SEI n°20211221001) e ata de
registro de preços do órgão gerenciador (N° 2021.11.03.01-PMI-SECES).
Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Pieçus cumpre os princípios da
vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Secretaria de
Educação de Quixadá, ADQUIRE UM PRODUTO já aceito por outro Órgão, fator que propicia segurança
de que o material adquirido atenderá a demanda da Secretaria, além de proporcionar presteza,
celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição.
Diante disso, com fulcro no Decreto n° 7.892/2013,alterado pelo Decreto n° 9.488/2018,o modo
escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços n° (N°
2021.11.03.01-PMI-SECES) do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ENSINO SUPERIOR
IX) MUNICIPIO DE ICUATUJCE), uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade
processual para a Secretaria de Educação do Município de Quixadá/CE.
Quixada/CE,23 de dezembro de 2021.
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Quixadá/CE, 23 de dezembro de 2021.

Ao Exmo.(a) Sr
MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES
Secretária de Educação, Cultura e Ensino Superior do Município de Iguatu /CE.
Vimos por meio deste solicitar a Secretária de Educação, Cultura e Ensino Superior do Município de
Iguatu do Estado do Ceará, gestor da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS W. 2021.11.03.01-PMISECES, oriunda PREGÃO ELETRÔNICO N°. 2021.08.13.02-PMI-SECES, autorização para adesão
da referida ATA, conforme descritivo no objeto licitado e nas mesmas condições de fornecimentos.
Caso seja aceita nossa solicitação, pedimos que nos seja encaminhado cópia dos
documentos
do processo, tais como:; Edital e seus anexos; Cópia das Portarias; Publicação do Aviso de Licitação
e Ata da Sessão ou Sessões; Extrato da Ata e outros; Eventuais Impugnações ou recursos; Cópia
dos documentos do vencedor; Copias dos Pareceres Técnicos ou Jurídicos; Cópia cia Proposta
Readequada, Ata de Registro de preço, bem como demais documentos que estejam relacionados ao
referido processo licitatório.
Agradecemos antecipadamente a atenção e aguardamos o atendimento a solicitação.
Atenciosamente,

VER
- J DE QUEIROZ
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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ANEXO
EMPRESA: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ N° 24.334.945/0001-08
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REGATA GOLA REDONDA
Regata gola redonda, para serem usadas no
uniforme dos alunos da educação infantil;
confeccionada em malha pp, 100% poliéster,
gramatura de 1609/m2 (no mínimo), na cor branca,
com viés na gola e cavas em helanca na cor verde,
com largura de 2 cm. Na frente da blusa, será
aplicado duas ustras em viés de botinha, feito em
tecido tactel 100% poliéster, nas cores verde e
azul. No peito lado esquerdo deverá ser aplicado
um pacht com brasão do município em bordado de
alta definição em tafetá termocolante (tamanho
pacht 0,65 cm x 0,75 cm); nas costas será
sublimado logomarca do município na parte
interna deverá ser costurada etiqueta de
composição com indicativos de: tamanho,
composição do tecido. CNPJ, razão social e
instruções de lavagem; tamanhos variados com
levantamento a ser fornecido pela secretária de
educação (conforme layout em anexo).
BERMUDA INFANTIL
Bermuda infantil, confeccionada em tecido tactel,
100% poliéster, gramatura 11491m2, na cor azul
marinho. A cintura deverá possuir um elástico de
3,5cm, embutido e rebatido com máquina de ponto
corrente 4 agulhas. Nas laterais das pemas,
deverá ser aplicada uma faixa em viés, na cor
verde, na perna esquerda da bermuda será
aplicado um pacht com brasão do município em
bordado de alta definição em tafetá termocolante
(tamanho pacht 0,65cm x 0.75cm) na parte interna
deverá ser costurada a etiqueta de composição
com dicativos de: tamanho, composição do
tecido, CNPJ, razão social e instruções de
lavagem; tamanhos variados, de acordo com
levantamento a ser fornecido pela secretária de
educação (conforme layout em anexo)
SANDÁLIA INFANTIL
Sandália infantil (tipo papete),sandâlia infantil
anatómica, produzida em pvc (cloreto de povinila),
com dureza de 60%, virgem, na cor preta, unixex,
alça injetada em pvc 100% virgem, na cor preta;
modelo tipo papete, com fecho em velcro,
costurado na parte superior do pé e com etiqueta
em borracha 100% virgem com logomarca do
município na parte superior do pé e com etiqueta
em borracha 100% virgem com logomarca do
município na parte de cima dos dedos. Solado
com listra pintada na corverde. (obs.: os tamanhos
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das sandálias são conjugados e seguem a
seguinte grade de tamanhos: 23/24, 25/26, 27128,
29/30,
31/32, 33/34). A quantidade de casa
tamanhos será fornecido pela secretária de
educação, de acordo com levantamento feito pela
mesma (modelo conforme layout em anexo).
BLUSA GOLA CARECA
Blusa gola careca, manga curta, para serem
usadas no uniforme dos alunos do Ensino
Fundamental 1, II e EJA, confeccionada em malha
pp, 100% poliéster, gramatura 160g/m2 (no
mínimo), na cor branca, com viés na gola e punho
da manga em helanca na cor verde, com largura
2cm. Na frente da blusa, será aplicado duas listras
em viés de botinha, feito em tecido tactel 100%
poliéster, nas cores verde e azul, no peito lado
esquerdo deverá ser aplicado um pacht com
brasão do município em bordado de alta definição
em tafetá termocolante nas costas será sublimado
logomarca do município.
' Na parte interna deverá
ser costurada etiqueta de composição com
indicativos de: tamanho, composição do tecido,
CNPJ razão social e instruções de lavagem:
tamanhos variados, de acordo com levantamento
a ser fornecido pela secretária de educação
(conforme layout em nexo).
BLUSA GOLA POLO
Blusa gola polo, para servidores da educação.
confeccionada em malha pp, 100% poliéster,
manga curta. Gola em retilínea com nome do
município, manga com punho em retilínea.
Estampa da logomarca na frente e costas da
blusa. Na parte interna deverá ser costurada
etiqueta de composição,com indicativo: tamanho,
composição do tecido, CNPJ, razão social e
instruções de lavagem: tamanhos variados, de
acordo com levantamento a ser fornecido pela
secretária de educação, cultura e ensino superior
(conforme layout em anexo).
BLUSA GOLA CARECA MANGA CURTA
Blusa gola careca, manga curta, confeccionada
em malha pp, 100% poliéster ou malha similar,
com estampa em sublimação frente e costas,
conforme necessidade da secretaria. Na parte
interna deverá ser costurada etiqueta de
composição com indicativos de: tamanho,
composição do tecido, CNPJ, razão social e
instruções de lavagem: tamanhos variados, de
acordo com levantamento a ser fornecido pela
secretária de educação (blusas para serem
usadas em projetos diversosj.
-- -.
AVENTAL PARA MERENDEIRAS
escolares
Avental
para
merendeiras
confeccionado em tecido Oxford 100% poliéster,
na cor branca, com estampa em sublimação na
altura do peito, com tiras na cor verde nas laterais
e pescoço para amarração, tamanho único
(conforme layout em anexo).

R$ 37,43

R$
372.428,50

R$ 33.63

R$ 67.260,00

R$ 38.02

R$ 19.010,00

R$ 23.27

R$ 4.654,00

PREFEITURA DE e

QUIXADA
Secretaria de Educação

'q"~
r

8

200

Un

9

15000

Un

TOUCA
PARA
MERENDEIRAS
ESCOLARES
escolares,
Touca para
merendeiras
confeccionada em
tecido Oxford
100% poliéster, na cor branca, com
estampa na lateral da touca, em sublimação em
tiras laterais, para amarração na nuca. Tamanho
único (conforme layout em anexo).
MASCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS
MASCARAS de tecido personalizadas, máscara
facial dupla camada, sendo a interna em tricoline
100% algodão e a externa em tactel 100%
poliéster. Logomarcas sublimadas e elásticas
maleáveis nas laterais.

't',
R$

R$ 5,99

s-y
R.$ 2.396,00

ES 89.850,00

VALOR TATAL GLOBAL ES 825.593,50 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E
NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Quixadá

Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N02021.11.03.01 PMI-SECES
jediel.leonardo@iguatu.ce.gov.br cjediel.Ieonardo©igualu.ce.gov.br>
27 de dezembro de 2021 16:21
Para: compras©quixada.ce.gov.br
Cc: licitacao <licitacao@iguatu.ce.gov.br>, prefeituramunicipaldeiguatucpl cprefeituramunicipaIdeiguatucpIgmail.com>
Bom dia!
Após análise do pedido de Adesão, informamos que está de acordo com as Leis vigentes.
Segue Link para download dos arquivos.
https:/ícloud.iguatu.ce.gov.br/index.phpls/4Pr5E7Z9csjknBS
Atenciosamente,
Jediel Leonardo Bezerra da Cunha
ØSecretário Adjunto da Fazenda Municipal
Matrícula N° 00044529
De: "Comissão de Compras" <comprasquixada.ce.gov.br>
Para: iicitacao" <Licitacao@iguatu,ce.gov,br>
Enviadas: Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021 17:45:14
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°2021.11.03.01 . PMI-SECES
[Texto das mensagens anteriores oculto)
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Assunto' Resposta ao Ofício N° 2021.12.23.001 na data de 23 de dezembro de 2021, oriundo da Secretaria
de Educação de Quixadã - CE, que solicita utilização de Ata de Registro de Preços realizada através da
Secretaria da Educação, Cultura e Ensino Superior do Município de Iguatu-CE.
A Prefeitura Municipal de Iguatu, através da Secretaria da Fazenda, vem por meio deste,
informas da concordância deste Órgão, quanto à adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°.
2021.11.03,01-PMI, oriunda do processo administrativo PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS N.° 2021.08.13.02-PMI-SECES, realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e ensino Superior,
Iguatu-CE, com fulcro no art. 22 do Decreto Federal N° 7.892113 e Decreto do Município de Iguatu N°
3712017, em seu art. 21, os quais possibilitam adesão por qualquer órgão ou entidade da administração
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão gerenciador. O
processo licitatÓrio possui o objeto: Registro de Preços para Mura e eventual aquisição de mobiliário escolar
para uso em unidades Escolares, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência de
responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior de Iguatu/CE.
Ressaltando que as contratações decorrentes do referido Registro de Preços não poderão
exceder aos quantitativos solicitados e, ainda a partir deste, fica sob responsabilidade do(s) vencedor(es),
manifestar interesse ou não quanto à contratação, devendo assim, o solicitante providenciar a devida
consulta.
Informamos ainda que os documentos solicitados através do Ofício supracitado serão
encaminhados por meio de e-mail.
Ficamos á disposição!
Iguatu-CE, 27 de dezembro de 2021

JEDIEL LEONARDO BEZERRA DA CUNHA
Ordenador de Despesas da pasta
CPF N°035.330.863-30.
Secretaria da Fazenda Municipal
(Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços)

iguatu.ce.gov.br
@pr.f.ituraiguatu

(88) 3581-6563 1 jedieI.leonardo@iguatu.ce.gov.br
Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada li
Iguatu, Ceará, Brasil 1 CEP 63505-005
CNPJ: 07.810.468/001-90
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DIA COMERCIAL DEAUMENT0S PIREU
C.NPJ: 24.334.945/0001 08 INSC ESTADUAL: 06.493.342-3
SITIO vÁn&t DE FORA S/N, ANEXO D - CAIXA POSTAL 29, RODOVIA MANOEL MA TIAS COSTA KM 1
ZONA RURAL IGUA TI) - CE. CEP: 63.500-970
E-MAIL: dlacomerciorepresentacoesstgmoit com / TELEFONE: (88) 3581-3459
BANCO: 033- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGtNCIA: 02294 CONTA CORRENTE: 0000130002652
PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Quixadá - CE
Prezados senhores.
RAZÃO SOCIAL: DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.334.945/0001-08
INSC. MUNICIPAL: 6542091 INSC. ESTADUAL. 06.491342-3
ENDEREÇO: SITIO VÁRZEA DE FORA S/N, ANEXO D - CAIXA POSTAL 29, RODOVIA MANOEL MATIAS COSTA MM 1 - ZONA RURAL IGUATU - CE, CEP: 63.500-970
•MAIL-dlacomerciorepresentacoes4lgmail.com TELEFONE: (88) 3581-3459
CO: 033 - BANCO SÁNTANDER (BRASIL) S.A. AGÊNCIA: 02294 CONTA CORRENTE: 0000130002652

ITEM

DESCRIÇÃO

REDONDA
REGATA
GOLA
Regata gola redonda, para serem usadas no uniforme dos
alunos da educação infantil; confeccionada em malha pp.
100% poliéster, gramatura de 160g1m2 (no minimo). na
cor branca, com viés na gola e cavas em helanca na cor
verde, com largura de 2 cm. Na frente da blusa, será
aplicado duas ustras em viés de botinha. feito em tecido
tactel 100% poliéster, nas cores verde e azul. No peito
lado esquerdo deverá ser aplicado um pacht com brasão
do município em bordado de alia definição em tafetá
tennocolante (tamanho pacht 0,65 cm x 0.75 cm): nas
costas será sublimado logomarca do município na parte
interna deverá ser costurada etiqueta de composiçãocom
indicativos de: tamanho, composição do tecido. CNPJ.
razão social e instruções de lavagem; tamanhos variados
com levantamento a ser fornecido pela secretária de
educação (conforme layout cm anexo).

MARCA
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QUANT

2750
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VR,TOTAL

R$ 28,70
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R$ 31.48
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INFANTIL
BERMUDA
' Bermuda infantil, confeccionada em tecido tactel, 100%

2

poliéster, gramatura 1 l4gJm'. na cor azul marinho. A
cintura deverá possuir um elástico de 3.5cm, embutido e
rebatido com máquina de ponto corrente 4 agulhas. Nas
laterais das pernas, deverá ser aplicada uma faixa em
viés, na cor verde, na perna esquerda da bermuda será
aplicado um pacht com brasão do município em bordado
de alta definição em tafetá termoc-olante (tamanho pacht
0,65=x 0.75cm) na parte interna deverá ser costurada
a etiqueta de composiçàocom dicativos de: tamanho,
composição do tecido, CNPJ. razão social e instruções de
lavagem: tamanhos variados, de acordo com
levantamento a ser fornecido pela secretária de educação
(conforme layout em anexo)

PROPRIA

UNIU

2750

R$ 86.570.00

DLA Comercial de Alimentos EIRELI - CNPJ: 24.334.945/0001-08
Sitio Vorzen de Foro SINI. Anexo O- Onixci Pnçtot 29, Rodovia Manoel Matias Costa KM 1
Z03c jtvt,Iguo!u CE. CE?' 63.500970
E-mail: dlocomercioepresefltOCoes «gmail.com /Telefone: (88) 3581-3459
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SANDÁLIA
INFANTIL
Sandália infantil (tipo papete).sandália infantil
anatômica, produzida em pvc (cloreto de povinila). com
dureza de60%,virgem. na cor preta, maixex. alça injetada
em pvc 100% virgem, na cor preta; modelo tipo papete.
com fecho em velcro. costurado na parte superior do pé e
com etiqueta em borracha 100% virgem com logomarca
do município na parte superior do pé e com etiqueta em
borracha 100% virgem com logomarca do município na
parte de cima dos dedos. Solado com listra pintada na
corverde. (obs.: os tamanhos das sandálias são
conjugados e seguem a seguinte grade de tamanhos:
29/30, 31/32, 33/34). A
23/24. 25/26. 27/28,
quantidade de casa tamanhos será fornecido pela
secretária de educação, de acordo com levantamento
feito pela mesma (modelo conforme layout em anexo).

4
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CARECA
BLUSA
GOLA
Blusa gola careca, manga curta, para serem usadas no
uniforme dos alunos do Ensino Fundamental 1, li e FIA.
confeccionada em malha pp. 100% poliéster. gramatura
160g/m2 (no mínimo), na cor branca, com viés na gola e
punho da manga em helanca na cor verde, com largura
2cm. Na frente da blusa, será aplicado duas listras em viés
de botinha. feito em tecido tactel 100% poliéster, nas
cores verde e azul, no peito lado esquerdo deverá ser
aplicado um pacht com brasão do município em bordado
de alta definição em tafetá tei-mocolante; nas costas será
sublimado logomarca do municipio. Na parte interna
deverá ser costurada etiqueta de composição com
indicativos de; tamanho, composição do tecido, CNPI,
razão social e instruções de Lavagem: tamanhos variados,
de acordo com levantamento a ser fornecido pela
secretária de educação (conforme layout em anexo).

e tepieser.taties
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R$ 38,00

trinta e oito
reais

R$ 37.43
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R$ 67.260.00
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GOLA
BLUSA
Blusa gola polo, para servidores da educação,
confeccionada em malha pp. 100% poliéster, manga
curta. Gola em retilínea com nome do município, manga
com punho em retillnea. Estampa da logomarca na frente
e costas da blusa. Na pane interna deverá ser costurada
etiqueta de composição, com indicativo; tamanho.
composição do tecido. CNPJ, razão social e instruções de
lavagem; tamanhos variados, de acordo com
levantamento a ser fornecido pela secretária de
educação, cultura e ensino superior (conforme layout
em anexo).

PROPRIA

UNID

2000

R$ 33,63

trinta e três
reais e
sessenta e
três
centavos

MANGA
CURTA
GOLA
CARECA
BLUSA
Blusa gola careca, manga curta, confeccionada em malha
pp. 100% poliéster ou malha similar, com estampa em
sublimação frente e costas, conforme necessidade da
secretaria. Na parte interna deverá ser costurada
etiqueta de composição com indicativos de: tamanho,
composição do tecido. CNPI, razão social e instruções de
lavagem; tamanhos variados, de acordo com
levantamento a ser fornecido pela secretária de educação
(blusas para serem usadas em projetos diversos).

PROPRIA

UNID

500

R$ 38,02

trinta eoito
reais e dois
centavos

RS 19.010,00

dezenove
mil edez
rem

MERENDEIRAS
PARA
AVENTAL
Avental para merendeiras escolares confeccionado em
tecido Oxford 100% poliéster, na cor branca, com
estampa em sublimação na altura do peito, com tiras na
cor verde nas laterais e pescoço para amarração,
tamanho único (conforme layout em anexo).

PROPRIA

UNID

200

R$ 23,27

vinte e três
reais e vinte
e sete
centavos

R$ 4.654,00

quatro mil,
seiscentos e
clnqunta e
quatro reais
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PARA
MERENDEIRAS
ESCOLARES
TOUCA
Touca para merendeiras escolares, confeccionada em
tecido Oxíord 100% poliéster, na cor branca, com
estampa na lateral da touca, cm sublimação em tiras
laterais, para amarração na nuca. Tamanho único
(conforme layout em anexo).

TECIDO
PERSONALIZADAS
MASCARAS
DE
MASCARAS de tecido personalizadas, máscara facial
dupla camada, sendo a interna em trícoline 100%
algodão e a externa em tactel 100% poliéster,
Logomarcas sublimadas e elásticas maleáveis nas
laterais.

PROPRIA

UNIL)

PROPRIA

UNID

200

R$ 1198

15000

R$

onze reais e
noventa e
oito
centavos

cinco reais e
noventa e
nove
centavos

R$ 239600

dois mil,
trezentos e
noventa e
seis reais

R$ 89.850.00

oitenta e
nove mil,
oitocentos e
cinquenta
reais

R$ 825 593,50

VALOR TOTAL R$:
oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos

noventa e t és reais e cinquenta centavos

R$ 825.593,50

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$:
oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos
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TERMO DE AUTUAÇÃO

Hoje, nesta cidade, autuo o Processo Administrativo de Adesão sob o número 08.001/2022ARP cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA FUNCIONÁRIOS, MÁSCARAS DE TECIDO PARA ALUNOS E CAMISETAS PARA EVENTOS,
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.
É imperioso destacar o disposto na redação do art. 6, XVI da Lei n 2 8.666/93:
"Comissão - Comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos
às licitações e ao cadastramento".
Nesse raciocínio, não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo das pesquisas de
preços realizada pelo setor competente das secretarias municipais, pois são de responsabilidade desta,
apenas os atos relacionados à condução do procedimento licitatório, conforme Acórdão 594/2020 - TCU
Pleno.
No mesmo sentido, o Acórdão 4848/2010 da 1 Câmara-TCU, firmou o seguinte
entendimento:
"Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade
superior realizar pesquisas de preços no mercado e em outros entes públicos, sendo
essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos
setores ou pessoas competentes envolvidas na aquisição do objeto".
Além disso, quanto a contratação, também não é de responsabilidade da comissão, assim,
o doutrinador Marçal Justen Filho ensina:
"Sob a vigência da Lei n2 8.666, a comissão de licitação não pratica qualquer ato
concreto, além da classificação. A atividade jurídica da comissão de licitação se exaure
com a classificação (e com a manifestação nos eventuais recursos interpostos). Não lhe
compete emitir apreciação acerca de conveniência ou inconveniência da contratação
ou sobre a satisfatoriedade das propostas."
Desta feita, depreende-se que a realização das coletas de preços é de responsabilidade do
órgão que as elaborou e à viabilidade, ou não, da contratação é atribuição da autoridade competente na
estrutura da entidade, por conseguinte, tal responsabilidade não é da Comissão de Licitação, tendo em
vista não se encontrarem determinadas no rol de suas funções.
Dado o exposto, do que, para constar, lavrei o presente termo. Quixadá/Ce, 17 de janeiro
de 2022.

CTL
MirlIa Ma Saldanha Lima
Presidente datComissão de Licitação

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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PORTARIA N°09.03.002/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÃ, Ricardo José Araújo Silveira, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II, alínea "c" da Lei
Orgânica do Município, de conformidade com as disposições da Lei Municipal N°
2.92212018da Lei Federal N°. 8.666/93, alterada e consolidada;

RESOLVE:
Art. 10- Constituir a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de
Quixadá - CPL-PMQ, que será composta pelos seguintes servidores, já
devidamente nomeados conforme atos específicos:

- Presidente: Minta Mana Saldanha Lima;
II - 11Membro: Ana Letícia França Ferreira;
III - 20 Membro: Uyara Dayana de Alencar Capistrano;
IV - Secretário: Francisco Thiago Pessoa de Queiroz.
Art. 20- No caso de ausências ou impedimentos, o Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, será substituída pelos membros observada a ordem de
nomeação/designação.
Parágrafo Único - Os membros, no caso de ausências ou impedimentos, serão
substituídos pelos membros suplentes a seguir indicados:

- 1° Membro: Tiago Amorim Jorge;
II - 2° Membro: Gésyka Crisóstomo de Sousa.
Art. 30- À Comissão Permanente de Licitação ora constituída fica conferida
competência para:

— Proceder à realização de procedimentos positivos de licitação nas modalidades
Convite, Tomada de Preço e Concorrência, destinados à contratação de obras,
aquisição de bens e outros serviços relacionados com as atividades, programas e
projetos de quaisquer órgãos, entidades, secretarias, unidades ou fundos da
administração direta e indireta do Município de Quixadá, especialmente com a

Rua Tabeliâo Enéas, 649
Altos, 63900-169 - Quixadá CE
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função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos na
conformidade da Lei Nacional N°. 8.666/93, alterada e consolidada;
li - Proceder à formalização dos processos de Dispensa ou Inexigibilidade de
Licitação de conformidade com os artigos 24, 25 e 26 da Lei Nacional N°. 8.666193,
alterada e consolidada.
Art. 40- A Comissão deliberará pela maioria de seus membros, os quais
responderão solidariamente pelos atos decisórios que adotarem, salvo se posição
individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada
na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
Parágrafo Único - Na condução de cada processo de licitação, a Comissão zelará
pela observância dos princípios da Constituição Federal atinentes á Administração
Pública, pelas normas gerais da Legislação específica em vigor e daquelas que
forem estipuladas na autorização respectiva, julgando as propostas objetivamente,
segundo os tipos de licitação, os fatores e critérios prévia e exclusivamente
estabelecidos no ato convocatório.
Art. 5°- A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura de Quixadá - CPL-PMQ terá vigência de 01 (um) ano, vedada a
recondução ao mesmo cargo da totalidade de seus membros para o período
subseqüente.
Parágrafo Único - Os componentes da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura de Quixadá - CPL-PMQ perceberão remuneração na forma da Lei
Municipal n° 2.922/2018 que regula a matéria.
Art. 60 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
todas as disposições em contrário.

RE

- E-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA - EFEITURA MUNICI 'ALDE QUIXADÁ, aos 09 de Março de 2021.

1
ARDO JO' E ARÀUJO SILVEIRA
PREFEITO D' MuNIcIPIo DE QuIXADÁ

Rua TabeIio Enéas, 649
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO À ATA REGISTRO DE PREÇOS

TOMBO N2 08.001/2022 - ARP
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO
DE IGUATU-CE
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N2 2021.08.13.02-PMI-SECES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 9 2021.11.03.01-PMI-SECES
UNIDADE GESTORA ADERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
- CE.
1-ABERTURA:

Por ordem da lima. Sra. Secretária Municipal de Educação do Município de Quixadá, é
instaurado nesta data o presente Procedimento Administrativo de ADESÃO N2 08.001/2022 - ARP,
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO
DE IGUATU-CE, PROCESSO DE ORIGEM: Pregão Eletrônico N 2 2021.08.13.02-PMI-SECES, com
fundamento no artigo 15, da Lei Federal n 9. 8.666/93, visando a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
ESCOLARES, FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONÁRIOS, MÁSCARAS DE TECIDO PARA
ALUNOS E CAMISETAS PARA EVENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.
2-JUSTIFICATIVA:
O uso de uniforme na escola e fardamento para funcionários públicos é elemento de
integração e de promoção de inclusão e da igualdade social coloca as crianças em nível igualitário,
acabando com as desigualdades causadas pelas diferenças sociais.
O uniforme constitui uma forma de identificação dos alunos e funcionários, estimulando a um
ambiente escolar harmonioso e estável, garante status e segurança dentro e fora do ambiente escolar,
favorecendo um sentimento de pertencimento ao grupo social, fundamental para o desenvolvimento
psicossocial.
3 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
3.1. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONÁRIOS,
MÁSCARAS DE TECIDO PARA ALUNOS E CAMISETAS PARA EVENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.
4—ESPECIFICAÇÕES DO PREÇO:
4.1 - O valor global deste processo de Adesão a Ata de Registro de Preços é de R$ 825.593,50
(oitocentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)
Empresa: DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ N2 24.334.945/0001-08

Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo Velho, 63907-010 Quixadã-CE
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Descrição

Valor Unt.

Valor total

R$
REGATA GOLA REDONDA
2750

Un

2

2750

Un

3

2750

Un

Regata gola redonda, para serem usadas no
uniforme dos alunos da educação infantil;
confeccionada em malha pp, 100% poliéster,
gramatura de 160g/m2 (no mínimo), na cor branca,
com viés na gola e cavas em helanca na cor verde,
com largura de 2 cm. Na frente da blusa, será
aplicado duas ustras em viés de botinha, feito em
tecido tactel 100% poliéster, nas cores verde e azul.
No peito lado esquerdo deverá ser aplicado um
pacht com brasão do município em bordado de alta
definição em tafetá termocolante (tamanho pacht
0,65 cm x 0,75 cm); nas costas será sublimado
logomarca do município na parte interna deverá ser
costurada etiqueta de composição
com
indicativos de: tamanho, composição do tecido,
CNPJ, razão social e instruções de lavagem;
tamanhos variados com levantamento a ser
fornecido pela secretária de educação (conforme
layout em anexo).

R$ 28,70

R$ 78.925,00

R$ 31,48

R$ 86.570,00

R$ 38,00

R$ 104.500,00

BERMUDA INFANTIL
Bermuda infantil, confeccionada em tecido tactel,
100% poliéster, gramatura 114g/m2, na cor azul
marinho. A cintura deverá possuir um elástico de
3,5cm, embutido e rebatido com máquina de ponto
corrente 4 agulhas. Nas laterais das pernas, deverá
ser aplicada uma faixa em viés, na cor verde, na
perna esquerda da bermuda será aplicado um pacht
com brasão do município em bordado de alta
definição em tafetá termocolante (tamanho pacht
0,65cm x 0.75cm) na parte interna deverá ser
costurada a etiqueta de composição
com
dicativos de: tamanho, composição do tecido, CNPJ,
razão social e instruções de lavagem; tamanhos
variados, de acordo com levantamento a ser
fornecido pela secretária de educação (conforme
layout em anexo)
SANDÁLIA INFANTIL
Sandália infantil (tipo papete),sandália infantil
anatômica, produzida em pvc (cloreto de povinila),
com dureza de 60%, virgem, na cor preta, unixex,
alça injetada em pvc 100% virgem, na cor preta;
modelo tipo papete, com fecho em velcro,
costurado na pane superior do pé e com etiqueta
em borracha 100% virgem com logomarca do
município na parte superior do pé e com etiqueta
em borracha 100% virgem com logomarca do
município na pane de cima dos dedos. Solado com
listra pintada na corverde. (obs.: os tamanhos das
Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE
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sandálias são conjugados e seguem a seguinte grade
de tamanhos: 23/24, 25/26,27/28, 29/30, 31/32,
33/34). A quantidade de casa tamanhos será
fornecido pela secretária de educação, de acordo
com levantamento feito pela mesma (modelo
conforme layout em anexo).
BLUSA GOLA CARECA
4

9950

Un

Blusa gola careca, manga curta, para serem usadas
no uniforme dos alunos do Ensino Fundamental 1, II
e LIA, confeccionada em malha pp, 100% poliéster,
gramatura 160g/m' (no mínimo), na cor branca,
com viés na gola e punho da manga em helanca na
cor verde, com largura 2cm. Na frente da blusa, será
aplicado duas listras em viés de botinha, feito em
tecido tactel 100% poliéster, nas cores verde e azul,
no peito lado esquerdo deverá ser aplicado um
pacht com brasão do município em bordado de alta
definição em tafetá termocolante; nas costas será
sublimado logomarca do município. Na parte
interna deverá ser costurada etiqueta de
composição
com indicativos de:
tamanho, composição do tecido, CNPJ, razão social
e instruções de lavagem; tamanhos variados, de
acordo com levantamento a ser fornecido pela
em
secretária de educação (conforme layout
nexo).

R$ 31,43

R$ 372.428,50

BLUSA GOLA POLO
5

2000

Un

Blusa gola polo, para servidores da educação.
confeccionada
em malha pp, 100% poliéster,
manga curta. Gola em retilínea com nome do
município, manga com punho em retilínea. Estampa
da logomarca na frente e costas da blusa. Na parte
interna deverá ser costurada etiqueta de
composição,com indicativo: tamanho, composição
do tecido, CNPJ, razão social e instruções de
lavagem; tamanhos variados, de acordo com
levantamento a ser fornecido pela secretária de
educação, cultura e ensino superior (conforme
layout em anexo).
BLUSA GOLA CARECA MANGA CURTA

R$ 33.63

R$ 67.260,00

6

500

Un

Blusa gola careca, manga curta, confeccionada em
malha pp, 100% poliéster ou malha similar, com
estampa em sublimação frente e costas, conforme
necessidade da secretaria. Na parte interna deverá
ser costurada etiqueta de composição com
indicativos de: tamanho, composição do tecido,
CNPJ, razão social e instruções de lavagem;
tamanhos variados, de acordo com levantamento a
ser fornecido pela secretária de educação (blusas
para serem usadas em projetos diversos).

R$ 38.02

R$ 19.010,00

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE
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AVENTAL PARA MERENDEIRAS
7

200

Un

8

200

Un

9

15000

Un

Avental para merendeiras escolares confeccionado
em tecido Oxford 100% poliéster, na cor branca,
com estampa em sublimação na altura do peito,
com tiras na cor verde nas laterais e pescoço para
amarração, tamanho único (conforme Iayout em
anexo).

R$ 23.27

R$ 4.654,00

R$ 11.98

R$ 2.396,00

R$ 5,99

R$ 89.850,00

TOUCA PARA MERENDEIRAS ESCOLARES
Touca para
merendeiras
escolares,
confeccionada em
tecido Oxford
100% poliéster, na cor branca, com estampa
na lateral da touca, em sublimação em tiras laterais,
para amarração na nuca. Tamanho único
(conforme layout em anexo).
MASCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS
MASCARAS de tecido personalizadas, máscara facial
dupla camada, sendo a interna em tricoline 100%
algodão e a externa em tactel 100% poliéster.
Logomarcas sublimadas e elásticas maleáveis nas
laterais.
TOTAL

R$ 825.593,50

5-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, durante toda a vigência do contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93,
informando a Contratante á ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.
5.2 . Certificar-se preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
5.3- Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificações da sua proposta e do Edital,
ao qual se vinculam, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja
nas condições estabelecidas.
5.4 - No valor já deverão estar considerados e inclusos: lucro, custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto e todos os insumos inerentes à sua execução, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.
5.5 - Comunicar imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização
necessárias.
5.6 - Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, de acordo com as especificações contidas no Edital,
devendo a contratada restituir, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias (Art. 692, lei 8.666/93).
5.7 - Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas
por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa
ou dolo, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
( \\
realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n.2 8.666/93.
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5.8 - A Contratada deverá observar rigorosamente as normas técnicas, regula mentadoras, de
segurança, de higiene, medicina do trabalho e ambientais.
5.9 - Apresentar o(s) funcionário(s), devidamente uniformizado(s) e identificado(s) por meio de crachá,
além de fornecer e fiscalizar o uso de EPls (Equipamentos de Proteção Individual) ao(s) seu(s)
funcionário(s) e preposto(s).
5.10 - Observar o cumprimento dos prazos estipulados.
5.11- Não manter em seu quadro de pessoal, menores de idade, em horário noturno de trabalho ou
em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
5.12 - As notificações referidas neste item deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor
e/ou fiscal do contrato.
5.13 - Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, conforme Lei n2: 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.
6-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - Designar pessoa responsável para receber e conferir o(s) material(is), solicitado(s) e o(s)
mesmo(s), deverá(âo) estar em conformidade com o objeto solicitado na Nota de Empenho.
6.2 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.
6.3 - Notificar formal e tempestivamente a Contratada, sobre as irregularidades observadas no
cumprimento das obrigações assumidas.
6.4 . Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
6.5 - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas.
6.6 - Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do contrato,
para que sejam adotadas as medidas pertinentes.
6.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
6.8 - Permitir que os funcionários da Contratada tenham acesso aos locais de entrega dos produtos
solicitados.
6.9 - Proceder ao recebimento provisório dos materiais e, não havendo mais pendências, a
administração promoverá o recebimento definitivo dos materiais, mediante vistoria detalhada
realizada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens, designada pelo Município, nos termos
da Lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso II.
6.10 - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais,
dirimir as dúvidas e orientar em todos os casos omissos.
7-PRAZO DE VIGÊNCIA
7.1 - O objeto será formalizado pelo instrumento de CONTRATO, e terá sua vigência até 31 de
dezembro de 2022.
8- PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO:
8.1 - Os bens licitados deverão ser fornecidos em conformidade ao prazo estabelecido na Ata de
Registro de Preços n9 2021.11.03.01-PMI-SECES, a contar da expedição da ORDEM DE
COMPRA/SERVIÇO pela administração.
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9- DO PAGAMENTO

9.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a entrega do produto solicitado, mediante
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada
pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.
9.2 - O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na
conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras.
9.3 - Não será dispensado na nota fiscal ou fatura informações básicas, como, descrição do objeto e/ou
serviços prestados, valor total da nota, mês de pagamento, identificação da contratante e da
contratada, número da nota de empenho, não devendo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja
atestada pelo fiscal e gestor do contrato bem como pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços,
mesmo contendo o código de barras.
9.4 - A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou /fatura(s) deverá(ão) ser impressa(s) de maneira clara, inteligível,
inviolável, ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter, no mínimo, o total para cada
produto e/ou serviço.
9.5 - A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).
9.6 - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para
correção monetária aplicar-se-á o IPCA - índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado
pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
9.7 - Quando da incidência da correção monetária e juros moratórios, os valores serão computados a
partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.
10 - OBSERVAÇÕES

A empresa arcará isoladamente com:
a) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisões judiciais, eximindo o MUNICÍPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
b) toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por autoridade competente,
em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do
fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará de
pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor
correspondente.
As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas através de Ordem de
Compra, emitida pela Administração Municipal, contendo: o n2 da Ata, o nome da empresa, o objeto,
a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.
Quixadá-Ce. 17 de janeiro de 2022.
1

MirIla Ma/la Saldanha Lima
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXOU
MINUTA DO CONTRATO N9
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A
,PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
EMPRESA
DECLARA:

o

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria de Educação,
, inscrito no CNPJ sob o n9
, N2 ______, Bairro:
com sede à Rua
neste ato representado por sua Ordenadora de Despesas, Sra.
doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro lado, a Sr(a) com endereço na Rua
inscrita no CNPJ: n°
- Quixadá - Ce, ao fim assinado, e do outro
n2
- Bairro:
endereço
, inscrita no CNPJ n2
lado a Empresa
inscrito
no
CPF n2
neste ato representante por
denominado de CONTRATADO, de acordo com o Processo Administrativo de Adesão
n2 08.001/2022- ARP, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n9 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e
condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Processo Administrativo de Adesão n2 08.001/2022- ARP, em conformidade com o que preceitua
a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, devidamente
ratificada pela Secretária da Educação do Município de Quixadá - CE.
CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, FARDAMENTOS E
ACESSÓRIOS PARA FUNCIONÁRIOS, MÁSCARAS DE TECIDO PARA ALUNOS E CAMISETAS PARA
EVENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.
CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1 - O valor global do Contrato é de R$
abaixo:
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Item

Qtde

Und

Descrição

Valor Unt.

Valor total
R$

REGATA GOLA REDONDA
2750

Un

2

2750

Un

3

2750

Un

Regata gola redonda, para serem usadas no
uniforme dos alunos da educação infantil;
confeccionada em malha pp, 100% poliéster,
gramatura de 160gJm2 (no mínimo), na cor branca,
com viés na gola e cavas em helanca na cor verde,
com largura de 2 cm. Na frente da blusa, será
aplicado duas ustras em viés de botinha, feito em
tecido tactel 100% poliéster, nas cores verde e azul.
No peito lado esquerdo deverá ser aplicado um
pacht com brasão do município em bordado de alta
definição em tafetá termocolante (tamanho pacht
0,65 cm x 0,75 cm); nas costas será sublimado
logomarca do município na parte interna deverá ser
costurada etiqueta de composição
com
indicativos de: tamanho, composição do tecido,
CNPJ, razão social e instruções de lavagem;
tamanhos variados com levantamento a ser
fornecido pela secretária de educação (conforme
layout em anexo).
BERMUDA INFANTIL
Bermuda infantil, confeccionada em tecido tactel,
100% poliéster, gramatura 114g/m2, na cor azul
marinho. A cintura deverá possuir um elástico de
3,5cm, embutido e rebatido com máquina de ponto
corrente 4 agulhas. Nas laterais das pernas, deverá
ser aplicada uma faixa em viés, na cor verde, na
perna esquerda da bermuda será aplicado um pacht
com brasão do município em bordado de alta
definição em tafetá termocolante (tamanho pacht
0,65cm x 0.75cm) na parte interna deverá ser
costurada a etiqueta de composição
com
dicativos de: tamanho, composição do tecido, CNPJ,
razão social e instruções de lavagem; tamanhos
variados, de acordo com levantamento a ser
fornecido pela secretária de educação (conforme
layout em anexo)
SANDÁLIA INFANTIL
Sandália infantil (tipo papete),sandália infantil
anatômica, produzida em pvc (cloreto de povinila),
com dureza de 60%, virgem, na cor preta, unixex,
alça injetada em pvc 100% virgem, na cor preta;
modelo tipo papete, com fecho em velcro,
costurado na parte superior do pé e com etiqueta
em borracha 100% virgem com logomarca do
município na parte superior do pé e com etiqueta
em borracha 100% virgem com logomarca do
município na parte de cima dos dedos. Solado com
listra pintada na corverde. (obs.: os tamanhos das
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sandálias são conjugados e seguem a seguinte grade
de tamanhos: 23/24, 25/26,27/28, 29/30, 31/32,
33/34). A quantidade de casa tamanhos será
fornecido Dela secretária de educação, de acordo
com levantamento feito pela mesma (modelo
conforme layout em anexo).
BLUSA GOLA CARECA
4

9950

Un

Blusa gola careca, manga curta, para serem usadas
no uniforme dos alunos do Ensino Fundamental 1, II
e EiA, confeccionada em malha pp, 100% poliéster,
gramatura 160g/m2 (no mínimo), na cor branca,
com viés na gola e punho da manga em helanca na
cor verde, com largura 2cm. Na frente da blusa, será
aplicado duas listras em viés de botinha, feito em
tecido tactel 100% poliéster, nas cores verde e azul,
no peito lado esquerdo deverá ser aplicado um
pacht com brasão do município em bordado de alta
definição em tafetá termocolante; nas costas será
sublimado logomarca do município. Na parte
interna deverá ser costurada etiqueta de
com indicativos de:
composição
tamanho, composição do tecido, CNPJ, razão social
e instruções de lavagem; tamanhos variados, de
acordo com levantamento a ser fornecido pela
em
secretária de educação (conforme layout
nexo).
BLUSA GOLA POLO

5

2000

Un

Blusa gola polo, para servidores da educação,
confeccionada
em malha pp, 100% poliéster,
manga curta. Gola em retilínea com nome do
município, manga com punho em retilínea. Estampa
da logomarca na frente e costas da blusa. Na parte
interna deverá ser costurada etiqueta de
composição,com indicativo: tamanho, composição
do tecido, CNPJ, razão social e instruções de
lavagem; tamanhos variados, de acordo com
levantamento a ser fornecido pela secretária de
educação, cultura e ensino superior (conforme
layout em anexo).
BLUSA GOLA CARECA MANGA CURTA

6

500

Un

Blusa gola careca, manga curta, confeccionada em
malha pp, 100% poliéster ou malha similar, com
estampa em sublimação frente e costas, conforme
necessidade da secretaria. Na parte interna deverá
ser costurada etiqueta de composição com
indicativos de: tamanho, composição do tecido,
CNPJ, razão social e instruções de lavagem;
tamanhos variados, de acordo com levantamento a
ser fornecido pela secretária de educação (blusas
para serem usadas em projetos diversos).
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AVENTAL PARA MERENDEIRAS
7

200

Un

Avental para merendeiras escolares confeccionado
em tecido Oxford 100% poliéster, na cor branca,
com estampa em sublimação na altura do peito,
com tiras na cor verde nas laterais e pescoço para
amarração, tamanho único (conforme layout em
anexo).
TOUCA PARA MERENDEIRAS ESCOLARES

8

200

Un

9

15000

Un

escolares,
merendeiras
Touca para
confeccionada em
tecido Oxford
100% poliéster, na cor branca, com estampa
na lateral da touca, em sublimação em tiras laterais,
para amarração na nuca. Tamanho único
(conforme layout em anexo).
MASCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS
MASCARAS de tecido personalizadas, máscara facial
dupla camada, sendo a interna em tricoline 100%
algodão e a externa em tactel 100% poliéster.
Logomarcas sublimadas e elásticas maleáveis nas
laterais.

TOTAL

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 - Designar pessoa responsável para receber e conferir o(s) material(is), solicitado(s) e o(s)
mesmo(s), deverá(ão) estar em conformidade com o objeto solicitado na Nota de Empenho.
4.2 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.
4.3 - Notificar formal e tempestivamente a Contratada, sobre as irregularidades observadas no
cumprimento das obrigações assumidas.
4.4 - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
4.5 - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas.
4.6 - Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigência do contrato,
para que sejam adotadas as medidas pertinentes.
4.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
4.8 - Permitir que os funcionários da Contratada tenham acesso aos locais de entrega dos produtos
solicitados.
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4.9 - Proceder ao recebimento provisório dos materiais e, não havendo mais pendências, a
administração promoverá o recebimento definitivo dos materiais, mediante vistoria detalhada
realizada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens, designada pelo Município, nos termos
da Lei 8.666/93, em seu artigo 73, inciso II.
4.10 - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais,
dirimir as dúvidas e orientar em todos os casos omissos.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, durante toda a vigência do contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93,
informando a Contratante á ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.
5.2 - Certificar-se preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
5.3 - Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificações da sua proposta e do Edital,
ao qual se vinculam, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja
nas condições estabelecidas.
5.4 - No valor já deverão estar considerados e inclusos: lucro, custos operacionais, encargos
previdenciá rios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto e todos os insumos inerentes à sua execução, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.
5.5 - Comunicar imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização
necessárias.
5.6 - Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, de acordo com as especificações contidas no Edital,
devendo a contratada restituir, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias (Art. 692, lei 8.666/93).
5.7 - Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas
por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa
ou dolo, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pela Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei nft 8.666/93.
5.8 - A Contratada deverá observar rigorosamente as normas técnicas, regulamentadoras, de
segurança, de higiene, medicina do trabalho e ambientais.
5.9 - Apresentar o(s) funcionário(s), devidamente uniformizado(s) e identificado(s) por meio de crachá,
além de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) ao(s) seu(s)
funcionário(s) e preposto(s).
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5.10 - Observar o cumprimento dos prazos estipulados.
5.11 - Não manter em seu quadro de pessoal, menores de idade, em horário noturno de trabalho ou
em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
5.12 - As notificações referidas neste item deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor
e/ou fiscal do contrato.
5.13 - Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, conforme Lei n2: 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público;
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO
6.1 - O objeto será formalizado pelo instrumento de CONTRATO, e terá sua vigência até 31 de
dezembro de 2022.
CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a entrega do produto solicitado, mediante
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada
pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.
7.2 - O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na
conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras.
7.3 - Não será dispensado na nota fiscal ou fatura informações básicas, como, descrição do objeto e/ou
serviços prestados, valor total da nota, mês de pagamento, identificação da contratante e da
contratada, número da nota de empenho, não devendo apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja
atestada pelo fiscal e gestor do contrato bem como pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços,
mesmo contendo o código de barras.
7.4 - A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou /fatura(s) deverá(ão) ser impressa(s) de maneira clara, inteligível,
inviolável, ordenada e dentro de padrão uniforme e deverão conter, no mínimo, o total para cada
produto e/ou serviço.
7.5 - A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para
com a Fazenda Federal. Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).
7.6 - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, como critério para
correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado
pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
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7.7- Quando da incidência da correção monetária e juros moratórios, os valores serão computados a
partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.
CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS
8.1 - As despesas decorrentes do objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária
CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
9.1 - O valor do presente Contrato não será reajustado por prazo inferior a 0 (um) ano, salvo em caso
de evidente desequilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado pela CONTRATADA, nos
moldes estampados no art. 65, II, "d", da lei n2 8666/93.
CLAÚSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 65, da Lei n9 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DAS SANÇÕES
11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções.
11.11 - Advertência.
11.1.2 - Multa:
a) de 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução total ou parcial do objeto
contratual;
b) o valor das multas referido neste item será descontado "ex-offlcio" da licitante vencedora,
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
a Prefeitura de Quixadá, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
11.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 02 anos.
11.1.4 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de no
mínimo 02(dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de
conformidade com os artigos 77,78 e 79 da Lei Federal n2 8.666/93, e suas alterações posteriores.
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12.2- A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA:
- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência
da CONTRATANTE;
- Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; IV - Cometer,
reiteradamente, faltas na execução do Contrato;
V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato.
12.3- Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor
relativo aos serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas
porventura aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1 - Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva,
do acordo entre elas celebrado;
13.2 - Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO
14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, para conhecimento das questões relacionadas com o
presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes
assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Quixadá-CE

VERUZIA JARDIM DE QUEIROZ
Secretária da Educação
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:

2.
Nome:
CPF:
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PARECER JURÍDICO N° 18.01.001/2022
Quixadá, em 18 de janeiro de 2022.
DA: ASSESSORIA JURÍDICA DE LICITAÇÕES
PARA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ref: Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona) n° 08.001p022 - ARP.

1

Objeto: Aquisição de uniformes escolares, fardamentos e assessórios para
funcionários, máscaras de tecidos para alunos e camisetas para eventos, de
responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Quixadá/CE.
EMENTA: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS. CARONA. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 15 DA LEI 8.666/93, ART. 21 §80
DECRETO MUNICIPAL 3.69712013.
- PRELIMINARMENTE
Sra. Presidente, há de se destacar, de início, que a atividade
laborativa do advogado público no processo licitatório se delimita na emissão de
pareceres opinativos acerca de matéria técnico-jurídica que norteia sua
competência, quando da consultoria da Administração (Fazenda Pública) ou
obrigatória em face de preceito legal.

o

Nesse sentir, leciona, com primor, Di Pietro:
Parecer é o ato pelo qual os órgãos consultivos da
Administração emitem opinião sobre assuntos
técnicos ou jurídicos de sua competência. O parecer é
obrigatório quando a lei o exige como pressuposto
para a prática final do ato final. A obrigatoriedade diz
respeito à solicitação do parecer (o que não lhe
imprime caráter vinculante).
Douta, o advogado público atua não só de forma parcial, nas
ações judiciais em que representa o órgão em que vinculado, mas também
prestando consultoria e assessoria sobre a legalidade de atos e contratos
administrativos.
Segundo dispõe a Lei n°8.906/1994:
Trav. Jose Jorge, S:'N
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Art. 2'0 advogado é indispensável á administração
da justiça.

( ...) § 3° No exercício da profissão, o advogado é
inviolável por seus atos e manifestações, nos limites
desta lei.
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no
exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o
advogado será solidariamente responsável com seu
cliente, desde que coligado com este para lesar a parte
contrária, o que será apurado em ação própria.
Por seu turno, o art. 38 da Lei no 8.666/1993 determina que:
Art. 380 procedimento da licitação será iniciado com
a abertura de processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual
serão juntados oportunamente. ( ... )
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação,
bem como as dos Contratos, acordos, convénios ou
ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
A Lei Complementar 73/1993, que institui a Advocacia-Geral da
União estabelece:
Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos
administrativamente subordinados aos Ministros de
Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de
Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas, compete,
especialmente:
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito
do Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças
Armadas:

Trav. Jose Jorge, SiN

José Daly ir B. de A. Filho

Campo velho, 63907010- Quixada-CE

(*48/ E__38

PREFEITURA DE

QUIXADA
Assessoria Jurio'ica

'

R

IZ

COM;SSLQ C.E
IJÔTMÇAO

a) os textos de edital de licitação, como os dos
respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a
serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a
inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação.
Vejamos entendimento do TCU:
Acórdão n.° 521/2013-Plenário Trecho do Voto: O
órgão jurídico entendeu, no exame preliminar que fez,
tratar-se de contratação de atividades que constituíam
a missão institucional do instituto e que a suposta
contratação de mão de obra não contemplava
adequada caracterização do objeto, nem estava
acompanhada do orçamento detalhado em planilhas,
justificativa de preços e razão de escolha do
fornecedor. ( ... ) A divergência interna acerca da
possibilidade da contratação não foi dirimida pelas
partes envolvidas, a técnico-administrativa e a
jurídica. A administração preferiu, ao que me parece,
ignorar as ressalvas e observações constantes do
pronunciamento
do
Órgão
jurídico.
( ... )
Responsabilização de Agentes Segundo a
Jurisprudência do TCU Ocorre que mesmo que a
administração contratante desejasse seguir adiante
com a contratação pretendida, contrariando,
eventualmente, parecer jurídico sobre o assunto,
necessitar-se-ia da aposição de justificativa para tanto,
no processo licitatório. ( ... ) Penso ser adequada a
expedição das seguintes orientações, em reforço ao já
anteriormente alertado àquele instituto: 19.1 —
cientificar o ( ... ) de que em razão do disposto no art.
38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, as minutas de
editais de licitação, bem como as dos contratos,
necessitam ser previamente examinadas e aprovadas
por assessoria jurídica da Administração, de modo
que, havendo o órgão jurídico restituído o processo
com exame preliminar, torna-se necessário o retorno
desse, após o saneamento das pendências apontadas,
para emissão de parecer jurídico conclusivo, sobre sua
aprovação ou rejeição; 19.2 - cientificar o ( ... ) de que
caso venha discordar dos termos do parecer jurídico,
cuja emissão está prevista no inciso VI e no parágrafo
único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993, deverá
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apresentar por escrito a motivação dessa discordância
antes de prosseguir com os procedimentos relativos à
contratação, arcando, nesse caso, integralmente com
as consequências de tal ato, na hipótese de se
confirmarem, posteriormente, as irregularidades
apontadas pelo órgão jurídico.
Acórdão n°1591/2011 - Plenário Explicação Sintética:
representação para apurar a prática de
irregularidades pelo Ministério do Trabalho e
Emprego na contratação da Relator: Finalmente,
deturparam o teor de julgado quando asseveraram
que a contratação, sem prévia licitação, do autor do
projeto para realizar a supervisão da obra estaria
respaldada na Súmula 185 do TCU, a qual afirma
exatamente o contrário. Aula 4- Responsabilidade de
pareceristas empresa Cobra Tecnologia S.A.,
mediante dispensa de licitação fundamentada no
inciso XVI do art. 24 da Lei de Licitações. Foram
ouvidos os pareceristas jurídicos que se manifestaram
pela legalidade da contratação direta. Trecho do Voto:
72. Não vejo, portanto, como acolher os argumentos
dos Srs.(...) a respeito da validade de promover-se a
contratação direta da Cobra Tecnologia S.A., na
hipótese, com fundamento no inc. XVI do art. 24 da
Lei 8.666/93. Contudo, o aspecto de tratar-se da
emissão de parecer jurídico precisa ser levado em
consideração. 73. Dentro desse quadro, verifico que a
manifestação dos consultores jurídicos, ao tratar da
viabilidade de contratação direta da Cobra Tecnologia
S.A., escudou-se em pronunciamentos doutrinários
(vide fis. 191, anexo 1), posicionamento que, ainda que
não coincida com o entendimento desta Corte acerca
da matéria e seja amparado por minoria de
doutrinadores, não deixa de corresponder a
interpretação de disposições legais. Além disso, podese constatar que o parecer em questão, ainda que
defendendo posicionamento em outro sentido,
expressamente admitiu a existência de divergências
na interpretação da matéria e indicou qual a
compreensão desta Corte de Contas a respeito do
tema (vide §§ 14 e 15, fis. 191, anexo 1). Diante, então,
do entendimento manifestado pelo STF em face do
MS 24.073-3-DF, no sentido de que o advogado
somente será responsabilizado em caso de erro grave
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inescusável ou de ato ou omissão praticado com culpa
em sentido largo, e por também não identificar, na
hipótese, a mesma situação configurada no MS
24.584-1-DF, também apreciado pelo STF, não
vislumbro, na hipótese, elementos suficientes para,
nestes autos, apenar os Srs. ( ...). Posiciono-me,
portanto, por não acolher suas justificativas em face
da audiência determinada por força do Despacho de
10/4/2006, deixando de aplicar a p pena
correspondente em face da mencionada
jurisprudência do STF.
Acórdão n°1857/2011 - Plenário Trechos do Voto: No
tocante aos pareceristas, em regra, há
responsabilização desse tipo de profissional quando o
ato enunciativo por ele praticado contém erro
grosseiro ou inescusável com dolo ou culpa. Todavia
observo que o indigitado parecer pauta suas
considerações a partir de uma análise objetiva das
questões tratadas em face da realidade local. Em
verdade, os pareceristas chamam a atenção da
administração para o que se considerou riscos
potenciais. E, como já mencionado, tais riscos
potenciais apontavam para uma eventual
inexequibilidade dos preços, caso em que, repito,
caberia à administração a adoção de outras medidas,
antes da pronta desclassificação do interessado.
Agindo dessa forma, a administração poderia ter
afastado as dúvidas suscitadas pelo parecer, situação
em que seria juridicamente sustentável a contratação
da referida empresa. Como arremate, vale dizer que
as considerações constantes do parecer em tela não
poderiam ser consideradas equivocadas, mesmo se,
com a consulta, a empresa Growth tivesse
comprovado a viabilidade de sua proposta. Posto isso,
entendo não haver sustentação para a
responsabilizaçào dos pareceristas nestes autos, até
porque, como visto, referido parecer E 20 1
Responsabilização de Agentes Segundo a
Jurisprudência do TCU não contém erros grosseiros
ou inescusáveis com dolo ou culpa que justifiquem a
responsabilização dos autores pelas falhas
observadas.
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Celso Antônio Bandeira de
onceitua parecer como sendo
"a manifestação opinativa de um órgão consultivo em que este expende sua
apreciação sobre o que lhe é submetido". (BANDEIRA DE MELLO, 2013, p. 444).
Marçai Justen Filho conceitua parecer nos seguintes termos: " Os
atos consultivos são aqueles em que o sujeito não decide, mas fornece subsídios
a propósito da decisão. É o caso dos pareceres" E..] (JIJSTEN FILHO, 2012, p.
372).
E 1-lely Lopes Meireiles leciona o seguinte sobre os pareceres:

[ ...] Pareceres administrativos são manifestações de
órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua
consideração. O parecer tem caráter meramente
opinativo, não vinculando a Administração ou os
particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se
aprovado por ato subsequente. Já, então, o que
subsiste como ato administrativo não é o parecer, mas,
sim, o ato de sua aprovação, que poderá revestir a
modalidade normativa, ordinatória, negocial ou
punitiva. (MEIRELLES, 2010, p. 197).
E ainda Oswaldo Aranha Bandeira de Meio resume com
propriedade e de forma precisa a definição de parecer como "o ato
administrativo unilateral pelo qual se manifesta opinião acerca de questão
submetida para pronunciamento". (BANDEIRA DE MELLO, O., 2010, p. 583).
O advogado ou assessor jurídico que emite pareceres sobre atos
administrativos não pratica diretamente atos de gestão de recursos públicos.
Então por que razão seria responsabilizado perante as Cortes de Contas? A
indagação poderia ainda ser formulada com outro enfoque: se há uma mera
opinião qual o motivo de atribuir ao seu autor qualquer responsabilidade?
Desde já ressaltamos que o TCU entende que o parecerista deve
responder quando a peça que elaborou contenha fundamentação absurda,
desarrazoada ou claramente insuficiente e tenha servido de fundamentação
jurídica para a prática do ato irregular.
No presente caso o parecer deste causídico encontra arrimo
jurídico no art. 38 da Lei 8.999/93 e ainda os ditames constitucionais tabulados
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
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Trata-se de requerimento formulado pela Presidente da
Comissão de Licitações do Município, no qual requer do processo administrativo
de Adesão à Ata de Registro de Preços no 08.001/2022 - ARP, cujo objeto é a
Aquisição de uniformes escolares, fardamentos e assessórios para funcionários,
máscaras de tecidos para alunos e camisetas para eventos, de responsabilidade
da Secretaria de Educação do Município de Quixadá/CE.
Vieram-me os autos para oferta de parecer. É o que se tem a
relatar.
Em seguida, exara-se o opinativo e análise dos documentos
a nexos.
III - MÉRITO
O Sistema de Registro de Preços, é definido pelo professor
Rezende Oliveira (2013, p.49), nos seguintes termos:
O SRP pode ser definido como o procedimento
administrativo por meio do qual a administração pública
seleciona as propostas mais vantajosas mediante
concorrência ou pregão, que ficarão registradas perante a
autoridade estatal ;nm fituras e eventuais contratações.
(grifo nosso)

Ante os benefícios da adoção de tal sistema, a Lei Federal
8.666/93, determinou que este fosse compulsoriamente utilizado sempre que
possível:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
1 - fomissis)
II - ser processadas através de sistema de registro de
preços;
Por seu turno o Decreto Municipal n° 42/2017, guiado pelo
Decreto Federal n° 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços,
em seu art. 10 parágrafo único, inciso, cria a figura do "órgão aderente ou não
participante", definindo este como:
Parágrafo Único - Para os efeitos deste Decreto, são
adotadas as seguintes definições:
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V - órgão aderente ou carona - Órgão ou entidade da
administração pública que, não tendo participado dos
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os
requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de
preços.
O que se mostra primordial para "carona" em outro processo
licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão
sobre o sistema convencional, ou seja, a utilização do instituto do carona deve
importar numa vantagem superior a um novo processo. Conforme o art. 22 do
Decreto 7.892/2013, além de demonstrar a vantagem, faz-se necessário a
anuência do órgão gerenciador:
Art. 22. Desde que devidamente justificada a
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública federal que não
tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador.
No âmbito municipal, o artigo 21 do supracitado Decreto
praticamente reproduz o dispositivo do Decreto Federal, autorizando a chamada
"carona", senão vejamos:
Art. 21 - A Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da
Administração Municipal, tanto direta como indireta,
mesmo que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
§ 1°-. Os órgãos que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da Ata, deverão
manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador,
para que este indique os possíveis fornecedores
compromissários e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
§ 20 - Caberá ao compromissário fornecedor,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
não
do
fornecimento,
aceitação
ou
independentemente dos quantitativos registrados,
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desde que este o

imento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
Desta forma, instituiu-se a figura da "adesão tardia",
costumeiramente também denominada "carona", conceituada por JUSTEN
FILHO (20I0,p.207), como sendo a contratação fundada em um sistema de
registro de preços em vigor, que envolve uma entidade estatal dele não
participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos
contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo.
Tal instituto é objeto de considerável celeuma doutrinária e
controvérsias nos Tribunais de Contas e Tribunais Superiores, a exemplo do voto
do Ministro do TCU Bruno Dantas, no qual inclusive questiona a
constitucionalidade de tal procedimento, afirmando:
"De minha parte, estou convicto que, em futuro muito
próximo, esta Corte deverá voltar se debruçar sobre o exame
da constitucionalidade do dispositivo regulamentar que
permite a utilização da ata de registro de preços por órgão
não participante, também conhecida como "adesão tardia
ou mais simplesmente, "carona", atualmente o ar!. 22 do
Decreto 7.892/2073." (Tribunal de contas da União. AC7297-79/15-1').

Seguindo a vertente de oposição ao instituto, o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, pondera:
"A Fiscalização concluiu pela irregularidade da matéria,
face à ilegalidade que destacou em seu circunstanciado
Relatório de fis. 100/104, em razão de a aquisição ser
decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão
Eletrônico n° 01/2009, realizada pelo BNDE, expediente
denominado "carona", procedimento combatido por este
Tribunal de contas por afrontar os princípios da legalidade,
isonomia, economicidade, competitividade e z'inculação ao
instniniento convocatório, com manifestação da respectiva
Diretoria Técnica de Divisão às Jis. 705/106. Ademais, o
órgão instrutivo faz niettçãoàjiílgado desta Corte de Contas
que afasta a possibilidade da utilização do "carona" nas
circunstancias em análise". (TC 673/007/17 (Corpo de
Auditores, relatado pelo auditor Josué Romero, julgado em
17/02/2014).

Contudo, a "carona" é defendida por outra vertente que afirma
ser este um mecanismo que contempla a eficiência dos serviços públicos,
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aperfeiçoando os procedimentos, sendo de fato um instrumento reconhecido
pelo TCU que pondera apenas quanto ao seu uso:
no caso dos "caronas", é imprescindível
a demonstração da vantajosidade do preço e da
adequação do objeto da ARP às reais necessidades da
entidade." (Tribunal de Catitas da União. Acórdão
720074 - Plenário 1 Relatora: Ana Armes.)
"Especificamente

"adesão à ata de registro de preços sem a efetiva
demonstração da vantajosidade da contratação, hei;:
assim da compatihÜidade às reais necessidades do órgão, o
que não se coaduna com o art. 22 do Decreto
7.892/2013 e com o item 9.3.3 do Acórdão 1233/2072 Plenário." (Tribunal de Contas da União. Acórdão
3137/2014 - Plenário 1 Relator: Augusto Sherman).
Por sua vez o ilustre professor Jorge U. Jacoby Fernandes;
apadrinha o procedimento de carona, lecionando:
"O carona no processo de licitação é um órgão que antes de
proceder à contratação direta sem licitação ou a licitação
verifica já possuir, em outro órgão público, da mesma esfera
ou de outra, o produto desejado ei:: condições de
vantagem de oferta sobre o mercado já comprovados.
Permite-se ao carona que diante da prévia licitação do objeto
semelhante por outros órgãos, com acatamento das mesmas
regras que aplicaria em seu procedimento, reduzir os custos
operacionais de uma ação seletiva. É precisamente nesse
ponto que são olvidados pressupostos flindanien tais da
licitação enquanto processo: a finalidade não é servir aos
licitantes, tuas ao interesse público; a observância da
isonomia não é para distribuir demandas un:formemente
entre os fornecedores, mas para an:pl lar a competição
proposta
mais
a
busca
de
visando
vantajosa".(FERNANDES, J. U. Jacoby. Carona em
Sistema de Registro de Preços: uma opção inteligente
para redução de custos e controle. O Pregoeiro, v. 3,
out. 2007 - Disponível em: http://www.jacoby.
pro.br/Carona.pdf.)
Desta forma, denota-se que o processo de carona, utilizado de forma
regular, é benéfico para administração, se mostrando como eficiente mecanismo
de célere atendimento ao interesse público.

Trav. Jose Jorge, S,N
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Contudo o gestor deve atentar para o uso indiscriminado da carona,
observando a sua efetiva vantajosidade e os limites para adesão, bem como os
princípios norteadores da atividade administrativa. Nesta senda, a utilização do
Sistema de Registro de Preços e da figura do "carona", importa em uma série de
vantagens, devendo ser utilizada pelos entes públicos, sempre que demonstrada
sua eficácia, vantajosidade, e obediência aos limites constantes na norma.
Ademais, ante o principio da legalidade, deve o gestor atentar para a
regularidade do procedimento que originou a Ata de Registro de Preços a qual
se pretende aderir, não podendo a administração entabular procedimento
administrativo oriundo de outro ente, sem a devida constatação de legalidade
daquele procedimento.
Neste sentido, eventual ilegalidade no processo licitatório que
originou a Ata de Registro de Preços, por aplicação subsidiária do § 2° art. 48 da
Lei ti0 8.666/93, ensejaria na nulidade dos atos posteriores ao certame, incluindo
neste caso a Ata de Registro de Preços e seus efeitos.
Por fim, no que concerne a documentação apresentada pela empresa
para a formalização da contratação, entendo suficiente para conceder a
legalidade necessária à contratação.
IV - CONCLUSÃO
Ex positis, esta Procuradoria-Geral opina pela inexistência de
óbice legal quanto à Ata de Registro de Preços (Carona) n°08.001/2022 - ARP.
Ademais, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob
o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à
oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar
aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este
parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão
do Gestor Municipal (TCU, Acórdão n°2935/2011, Plenário, Rel. Mm. WALTON
ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). Como diz JUSTEN FILHO
(2014. p. 689) "o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da assessoria
jurídica", ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão. Desta forma,
ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o inarredável respeito
ao entendimento diverso, este é o entendimento.
Por fim, registra-se que o presente parecer tem natureza
opinativa, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93
(Julgados STF: MS n.° 24.073-3-DF- 2002; MS n.° 24.631-6-DF-2007), e apresenta
como respaldo jurídico os fatos e fundamentos colacionados.

Trav. José Jorge, SF1
Campo Velho, 63907-010- Quixada-CE
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Desta forma, ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e
com o inarredável respeito ao entendimento 4,verso, este é o entendimento.
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JOSE DKLVANIR BEZSM DE ALMEIDA FILHO
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Gob,,rc do Prefeito

ATO N° 01.02.01612021

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, Ricardo José Araújo
Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conferem o Capitulo II - DOS
ATOS MUNICIPAIS. Art. 89 - Inciso II alínea c) da Lei Orgânica do Município
de Quixadá da Lei Orgânica do Município de Cuixadá

RESOLVE:

Nomear o(a) Senhor(a) JOSE DALVANIR GUERRA DE
ALMEIDA FILHO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico Comissão de Licitação, simbologia DNS4, vinculado à PROCURADORIA,
competindo-lhe as obrigações e encargos inerentes ao cargo em referência, a
partir desta data.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Pref flua Municipal de Quix dá - Ceará, 01 de Fevereiro de 2021.

RICA 'DO

,iosË

RAÚJÕ SILVEIRA

Prole! • Municipal

Rua TabilIlO Enias, 649
Altos, 63900-159 -Qulxadá-CE
pr.f&turad.qwxadac.

\P5174ç. 0 GABINETE DO PRnEITO
ATO ' BlSL01512021

ATO N01.02Ol62021

O PREFEITO MUNICIPAL DE (JL'IXADÂ-CE. Ricardo José
que lhe
Aralqo Silvar., no uso da wibinçóc leais
conkrcm o Capitulo II - DOS ATOS MUNICIPAIS. Ali (9hsCÓIO II alma c) da La Orginica de Muoicq,io de (jrza4 da
Lei OrSSado Muoicipo de Quiada

RESOLVE;

Nooa o(a) Senbota) JOSE DAL%'ANIR BEZERRA DE
ALMEIDA FILHO, pan exercer o cargo an comsuâo de
Assessor Jurídico - Cesissio de Lkftaçlo. simbologia DNS$ 'tulado a PROCURADORIA. coaçcnodo-Ihc as
obngaç&s c cnnfgos neYrnIti ao caco cm rcfcrinc.a. a pWr
desu data.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Paço b Ps-vfc,an Municipal de Quindã - Ceará. 01 de
FeavimdCO1l.

RICARDO JOSÉ ARAÚJO SILVEIRA
P'rft-in, Mwicipa/

Publicado por.
Jar,a Alvcs Tav2rc-s
Código IdcntlIIcsdor; 74341301
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DECLARAÇÃO DE ADESÃO
A Sra. Veruzia Jardim de Queiroz, Secretária de Educação do Município de Quixadá, Estado
do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e considerando tudo o mais que consta do
presente Processo Administrativo n2. 08.001/2022- ARP, vem emitir a presente
DECLARAÇÃO DE ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, FARDAMENTOS E
ACESSÓRIOS PARA FUNCIONÁRIOS, MÁSCARAS DE TECIDO PARA ALUNOS E CAMISETAS
PARA EVENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
QUIXADÁ/CE, em favor da Empresa: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ N
24.334.945/0001-08, com valor global de R$ 825.593,50 (oitocentos e vinte e cinco mil
quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), vigendo até 31 de dezembro de
2022 a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos
devidamente alocados no orçamento da Secretaria da Educação, classificada sob os códigos:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 0801.1212212152.020 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: MATERIAL DE CUSUMO 3.3.90.30.00.

Quixadá, 18 de janeiro de 2022.

E QUEIROZ
VERUZIA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA ADESÃO
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CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei
Federal 0 8.666/93 e alterações posteriores, que a Declaração da Adesão 0 08.001/2022 ARP, foi publicada através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e
Publicações), nesta data.

Quixadá, 18 de janeiro de 2022.

VERUZIA1WiÓ QUEIROZ
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

Excelentíssima Senhora Ordenadora de Despesas da Secretaria da Educação do
Município de Quixadá, Estado do Ceará, Senhora Veruzia Jardim de Queiroz, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como considerando o que
consta do Processo Administrativo n° 08.00112022 - ARP, vem RATIFICAR A
DECLARAÇÃO DA ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,
FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONÁRIOS, MÁSCARAS DE
TECIDO PARA ALUNOS E CAMISETAS PARA EVENTOS, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
QUIXADAICE, em favor da Empresa: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ N°24.334.945/0001-08, com valor global de R$ 825.593,50 (oitocentos e vinte
e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), vigendo até 31
de dezembro de 2022 a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser
custeada com recursos devidamente alocados no orçamento da Secretaria da
Educação, classificada sob os códigos: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 0801.1212212152.020 - GERENCIAMENTO E
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: MATERIAL DE CUSUMO 3.3.90.30.00, determinando que
se proceda à publicação do devido extrato na forma da lei.

Quixadá/CE, 18 de janeiro de 2022.

Veruz1ají&eiroz
Secretária da Educação
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do
Processo Administrativo n° 08.001/2022 - ARP, foi publicado através de afixação no
flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá/CE, 18 de janeiro de 2022.

veruzsa4fQueiroz
Secretária da Educação
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A Secretária da Educação do Município de Quixadá, em cumprimento à ratificação
procedida por esta Secretaria, faz publicar o extrato resumido do processo de
ADESÃO a seguir: Processo n°. 08.001/2022 - ARP Fundamento legal: Lei n°.
8.666193; Objeto AQUISIÇAO DE UNIFORMES ESCOLARES, FARDAMENTOS E
ACESSÓRIOS PARA FUNCIONÁRIOS, MÁSCARAS DE TECIDO PARA ALUNOS
E CAMISETAS PARA EVENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁICE. Favorecido: Empresa: DLA
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ N° 24.334.945/0001-08, com valor
global de R$ 825.593,50 (oitocentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e três
reais e cinquenta centavos), vigendo até 31 de dezembro de 2022 a partir da data da
assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente
alocados no orçamento da Secretaria da Educação, classificada sob os códigos:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 0801.1212212152.020 - GERENCIAMENTO E
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: MATERIAL DE CUSUMO 3.3.90.30.00.

Quixadá/CE, 18 de janeiro de 2022.

Veruzia'iÇ'Qiroz
Secretária da Educação
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO
CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n°
08.001/2022 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá/Ce, 18 de janeiro de 2022.

Vefiffi1hÇiei roz
Secretária da Educação
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